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Referat fra temadag for fynske hjortelav den 29. februar 2020.  
 

Fremmødte. 

Repræsentanter for følgende hjortelav og Jægerråd:  

Nordfyns Hjortelav, Middelfart Hjortelav, Assens Hjortelav, Sydvestfyns 

Hjortelav, Kerteminde Hjortelav, Hjortevildtgruppen Langeland, Nyborg 

Jægerråd, Svendborg Jægerråd. 

Ingen deltagelse fra: Tåsinge Hjortelav, Ærø Hjortelav og Odense Jægerråd. 

 

Fra Hjortevildtgruppen Fyn: 

Børge Rasmussen, Friluftsrådet 

Kurt G. Holm, Danmark Naturfredningsforening 

Anders Cederfelt, Landbrug og Fødevarer 

Erik Andreasen, Danmarks Jægerforbund 

Hans Jakob Clausen, Landbrug og Fødevarer 

Afbud: Stig Bille Brahe Selby, Dansk Skovforening 

 

 

Sekretæren for Hjortevildtgruppen Fyn: Lars Erlandsen Brun. 

 

Velkomst og praktiske oplysninger. 

Erik Andreassen bød velkommen. Efter gensidig præsentation gav sekretæren 

praktiske oplysninger. 

 

Vokser tingene os over hovedet – og hvis ja hvorfor? Indlæg v/ Mads Flinterup, 

DJ. 

Mads kom med et kompetent og dybdegående indlæg om forvaltningen af 

dåvildtet. (REF: Slides fra indlægget er vedhæftet. Flere slides er selvforklarende).  

 

Følgende er hovedudtræk for indlægget: 

I forhold til kronvildt går dåvildt under radaren når det gælder markskader. Men 

store bestande af dåvildt medfører også markskader. Ved lukning af hjortejagten 

fra september 2018 fik DJ pludselig henvendelser om dåvildt og markskader på 

Fyn. Markskader af kronvildt har i Jylland medført afhegninger af 

dyrkningsarealer. Det samme kan ske i forhold til dåvildt. Det kan åbne en 

problematik om usædvanlige hegn i forhold til naturbeskyttelsesloven. Forsøg på 
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Koberg (Gods i Sverige. Delvist hegn og store bestande af hjortevildt og vildsvin) 

har vist udbyttetab på 25 %. Problematikkerne med store bestande og markskader 

afhænger af perspektivet og ens udgangspunkt (landmand, jæger eller anden 

naturbruger).  

Der indberettes et stort vildtbytte af dåvildt på Fyn. Men der foretages ikke 

indberetning af alt nedlagt dåvildt.  

Der er et stort gab mellem indberettet udbytte og de oplyste bestandstal. Der er 

mangler i den udvidede indberetning – jægerne burde kunne kende forskel på 

dåvildtets køn og alder. Ændringen i jagttid for dåvildt på Fyn kan ikke siges at 

have medført ændringer i forvaltningen (flytning af afskydningen fra hjorte mod i 

stedet flere kalve og dåer). Jagttid er ikke et tilstrækkeligt redskab til ændringer i 

forvaltningspraksis. 

 

Produktionen i en bestand af dåvildt afhænger af flere faktorer som dødelighed 

(jagt er ikke eneste faktor i dødelighed), bestand, kønsforhold, andel af smaldyr, 

fertilitet og kondition. Årlig reproduktion er mindst 30 %. 

Afskydning på kalve er fordelt 1 hjortekalv/1,5 dåkalv. Der er stigende udbytter af 

dåvildt på Fyn. Stigningen i udbyttet står ikke mål med stigningen i bestande. 

Bestanden af dåvildt vokser.  

 

Forvaltningen af dåvildtet på Æbelø afviger meget fra forvaltningen på øvrige Fyn. 

På Æbelø er der i de seneste 2 sæsoner skudt mange kalve og dåer – og kun ganske 

få ældre hjorte.  

 

Eksempel fra forsøg på Ovstrup Hede viser kronvildtets fordeling før jagt, under 

jagt og efter jagt. Hjortevildtets adfærd, jægernes adfærd, begrænsende 

jagttraditioner og ”jagttræning” af hjortevildtet gør det vanskeligt at opnå rigtig og 

tilstrækkelig forvaltning.  

 

Der blev fremvist et eksempel på forvaltning af dåvildt (jagttider og udbytte) i 

Sleswig-Holsten. 

 

Dåhjorte fordeler sig forskelligt over årstiden. Dagsordenen er derfor: Hvem kan 

hvad – hvem har adgang til hvad. Forvaltning er hyppigt et spørgsmål om 

fordelingspolitik. Forvaltningen sker på ejendomsperspektiv. Der blev nævnt et 

eksempel med nedlæggelse af hjorte (alt for mange) på en jagt. 

 

Kom tidligt i gang med afskydningen. Udnyt hele jagtperioden på dåer og kalve. 

Fra først til sidst i jagtsæsonen er der kun begrænset tilvækst i kødandel pr. dyr.  

 

Et eksempel fra Plön viser forvaltning med et meget højt udbytte af dåvildt og 

råvildt pr. 100 ha. (REF: Materiale vedr. Plön er vedhæftet). 

 

Opsummering: 

Hvis ikke det allerede er sket – så vokser bestanden af dåvildt snart fynboerne over 

hovedet. Bestandene af dåvildt bliver undervurderet. Vi er konservative og 

forsigtige. Det er en mental udfordring at ændre praksis. Det er både mentalt og 

rent fysisk hårdt at ændre en uønsket udvikling (vækst) i en dåvildtbestand. 
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Konklusion: 

Væk med dem og os – frem med vi. Der skal forvaltes i bestandsperspektiv frem 

for forvaltning i ejendomsperspektiv. 

Initiativer som samforvaltning skal ses som en erstatning for en utidssvarende jagt 

– ikke et supplement. 

 

Indlægget fra Mads medførte mange reaktioner og efterfølgende debatter om 

forvaltningsredskaber. Effekt ved jagttid contra arealbegrænsning på dåhjort 

nummer 2. Barrierene for bestandsforvaltning frem for ejendomsforvaltning. 

Manglende viden om dåvildt (bestande, adfærd, vandringer m.m.). Baggrundene 

for skæv fordeling i udbytte på køn og alder (hjort frem for kalv og då). Hvorfor 

man ikke er kommet længere i forhold til korrekt forvaltning. Motiverne bag 

forvaltningen. Hvordan der sikres tilstrækkelig afskydning af kalv og då. Niveauer 

for markskader på Fyn forårsaget af dåvildt – og hvilke steder. Årsager til 

manglende/undladelse af indberetning af vildtudbytte. Den afledte usikkerhed ved 

statistikken, m.m.   

 

  

   

Situationen omkring dåvildtet på Fyn. Bestandsudvikling af effekt af jagttid. 

Erik Andreasen gennemgik slides på status på indberettet udbytte og udvidet 

indberettet udbytte. (REF: Se vedhæftede slides). Der har været en mindre 

stigning i udbyttet. Der har ikke været den store ændring i forhold til andel af 

hjort, kalv og då.  

 

Den efterfølgende debat berørte formålet med jagttidsændringen holdt op med 

resultatet fra første år med ny jagttid.  

Der har været rygter om nedlæggelse af hjorte uden for jagttiden – også i seneste 

sæson.  

På Langeland har begrænsningen til december-jagt på hjort medført flere store og 

gamle hjorte. 

Muligheden for afsætning af nedlagt dåvildt blev drøftet.  

Rammerne for forvaltning af hjortene blev drøftet. Nogle store ejendomme kan 

godt nå at forvalte hjortene med 1½ måned jagttid – andre finder det for kort tid 

til målrettet forvaltning. 

  

 

Scenarier i fremtiden. 

Erik Andreasen fremlagde den nationale situationen. Jægerforbundet står alene i 

modstanden mod arealkrav på hjort nr. 2. Ministeren har ikke taget stilling. 

 

Hjortevildtgruppen Fyn er ikke længere enige om den gældende jagttid på Fyn. 

Dansk Skovforening ønsker fuld jagttid på hjort større end spidshjort – forudsat at 

der for dåhjort større end spidshjort kommer arealbegrænsning på 50 ha på hjort 

nr. 2  og fremdeles. 

Den gældende jagttid ligger fast indtil Hjortevildtgruppen Fyn bliver enige om en 

anden jagttid – og denne bliver indskrevet i en ny jagttidsbekendtgørelse.  

 

Der blev spurgt til inddragelsen af hjortelavene i beslutningen om ændringer i 

jagttiden. Den gældende jagttid blev indstillet efter drøftelse med hjortelavene i 
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april 2017. Hjortevildtgruppen Fyn vil følge praksis med inddragelse af 

hjortelavene i spørgsmål om den generelle jagttid for dåvildt på Fyn. De lokale 

tider på Langeland, Ærø og Tåsinge følger deres egne procedurer for lokal 

indstilling. 

 

Den nationale hjortevildtgruppe sigter mod en fast 4-årig cyklus i jagttiderne på 

hjortevildt.  

 

Der arbejdes på nyt kommissorie og forretningsorden for hjortevildtgrupperne. 

Efter nuværende udkast vil DJ ikke længere være fast til formandsposten. I stedet 

skal hjortevildtgrupperne selv vælge formand - og næstformand. Grupperne 

nedsættes for 4 år – med periodestart 1 år før cyklus for jagttidsændringer. 

Organisationerne fastsætter selv egne procedurer for valg/udpegning til 

grupperne.  

 

Der blev spurgt til råvildtet – om råvildt vil indgå i arbejdet i Hjortevildtgruppen 

Fyn. Hjortevildtgruppen Fyn har besluttet at tage råvildt ind i arbejdet. 

Forvaltningen af råvildt var med på temadagen i 2019. Fra nationalt hold er der 

også ønske om at trække forvaltningen af råvildt ind som en af gruppernes 

opgaver.  

 

 

Evaluering af dagen. 

Deltagerne fandt dagen vigtig. Traditionen med en årlig temadag for hjortelavene 

ønskes fastholdt.  

 

 

Eventuelt.  

HVG Fyn gjorde opmærksom på det offentlige årsmøde på Centrovice, 

Vissenbjerg. Mødet afholdes kl. 19, den 26. marts 2020. Der vil være et indlæg ved 

Carl Johan Bengtsson, Johannishus, Sverige. Temaet er forvaltningen af dåvildt i 

Sverige. Det offentlige årsmøde er den 12. marts besluttet 
aflyst/udsat grundet tiltagene mod Coronavirus. 
 
Med venlig hilsen 

 

Hjortevildtgruppen Fyn 

 

Referent: 

Lars Erlandsen Brun 

+45 72 54 35 39 

LEB@nst.dk 


